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Αξηζ. Πξωη:2 
 
 
 
 
ΠΡΟ: Κάζε 
ελδηαθεξόκελν 

 

Θέκα :  Πποζθοπέρ για ηην πενθήμεπη ζσολική εκδπομή ηος Γενικού Λςκείος   
             επβίυν. 

 
 αρ παπακαλούμε να μαρ ζηείλεηε, ζύμθυνα με ηον νόμο πεπί ζσολικών εκδπομών, κέρξη 
ηελ Γεπηέξα23-1-2017θαη ώξα 11.30 π.κ.,κλειζηέρ πποζθοπέρ ηος ππακηοπείος ζαρ για 
ηηνΠπάγα-Βιέννηκαι Θηαλίαπποκειμένος να ππαγμαηοποιήζοςμε ηην καθιεπυμένη πολςήμεπη 
ζσολική εκδπομή ηος Λςκείος μαρ για ηο ζσολικό έηορ 2016-2017. 
 
Δθδξνκέο: 1.ΠΡΑΓΑ - ΒΗΔΝΝΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ(κε εκηδηαηξνθή)  

2. ΗΣΑΛΗΑ ΟΓΗΚΩ – ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ 
3. ΗΣΑΛΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ 
 

 Η δηαδξνκή θα είναι από:έξβηα Κνδάλεο – (πξννξηζκόο) –επηζηξνθή ζηα έξβηα 
Κνδάλεο με ιεωθνξεία, ηα οποία θα είναι δηαζέζηκα για ηο λύκειο μαρ καθ’ όλη ηη 
διάπκεια ηηρ εκδπομήρ για όλο ηο 24υπο. Επίζηρ ηα λευθοπεία  θα πληπούν όλερ ηιρ 
απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ για ηην αζθαλή μεηακίνηζη ηυν μαθηηών. 

 Ο απιθμόρ ηυν μαθηηών ηηρ ηπίηηρ ηάξηρ είναι62. 
 Απιθμόρ ζςνοδών καθηγηηών: 5 
 Αζθάιηζε ηυν μαθηηών και ζςνοδών καθηγηηών καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ και 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 
 Πξόγξακκαεπίζκετηρ αξιοθέαηυν και απσαιολογικών σώπυν (με δικαίυμα 

ηποποποίηζηρ από ηοςρ καθηγηηέρ ζςνοδούρ). 
 Ξελαγόο καηά ηιρ επιζκέτειρ. 
 Ξελνδνρείν Α’ καηηγοπίαρ, ηπίκλινα για ηοςρ μαθηηέρ και μονόκλινα για ηοςρ καθηγηηέρ 

(όνομα ξενοδοσείος). Επίζηρ ηο ξενοδοσείο να εκπληπώνει όλερ ηιρ απαπαίηηηερ 
πποϋποθέζειρ για μια ζυζηή και αζθαλή διαμονή ηυν μαθηηών και όλοι οι σώποι ηος 
ξενοδοσείος θα είναι ζηη διάθεζη ηυν μαθηηών.  

 Απόζηαζε ξενοδοσείος από ηην πόλη  να είναι ηο πολύ έυρ 3Km. 
 Έμη  δηαλπθηεξεύζεηο. 
 Πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκήο θαηά πξνηίκεζε από 26-3-2017έωο7-4-2017 
 Καηάζεζε θαη άλνηγκα πξνζθνξώλ ηελΓεπηέξα23-1-2017 θαη ώξα 11.30 π.κ., 
 Ο νηθνλνκηθόο διακανονιζμόρ αθήνεηαι ζηη διακπιηική εςσέπεια ηος Λςκείος. 

Ζ  Γηεπζύληξηα 
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